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OE CONTÁS,
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ELETTORÁL, ELEIÇóES 2012, IIMPROPRIEDADES COMPROMETEIIII Â

VERIFICAçÃO

DA

REGULARIDADE

OÁS CONTAS.

RECURSO

CONTIECIDO E PROVIDO,

1

A tursprudênca desta Cone é i(eral va no senlidô dá possibildãde dê
lunlâda de rêclbos € êlorais após a enlGga da prcstaçâo de cônlás
2 A buna às noÍmas que exqem quê â dóação de beôs ou setoiços
esliúávêis êh dinhêrô sêlam produlo da atvdade econômica do doâdor ou
que i.tegren seu palrmônio coí$pôndên1ê6 ã lsvo (dêzenove por ôenlo)

dos recursos ârecadados imped€ a aplcêção dê razôábiidâde e
3 RêcuÉo conhecdo

ê provldo

DECIDEM ôs Juiz€s do Trbuna Regionà EIeiloÍa

§rerE oeo (onteÊqn'o e
nos lermos dô votô dô Rêlalor,.tuê

Íca râzúdo pâne nlesra

SALA DAS SESSÓE§ DO iRIBUNAL
AírAzoNAs em Ma.aus 22 de ahÍi dl29:13
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,l

Dêrêmbàrgádd AR,9Tó
Pres derLê\rr

J$z-ÍrfÂRcà

n.'s

ÀcFíÉr ôRÉNcltí nfcuNHÂ

PÍo.LradoÍ Reolôn.lE

ê

tôíê

dâ
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Trata se de reôurso (lrs. 145 151) inrerposro pelo MlNlsTÉRlo PÚBLlco
ELEITORAL conlÉ sentênçá

(l§

140-143) do Mlú Juiz dâ

20'

Zôná Elêilorai, ôo

Municlpo dê Benlamin Constart/aM, que apÍovo! com ressalvas as conlas de
Suslenla, em sinlesê,
()

a

neôessidade

da ÍefoÍma da senlenÇã sob

os

em ssão de Éc bos eleiloÍa s após aeleiçâor

{i) omssão dê Íecurso pÍópno êstimáve em dinrreÍo. consisteôle no uso de
u m

a m otocicleta de prc pÍieda de do candid ato
( ii) budâ és

nomas qle ex gem que

á doáÇàô de bêns Õu seruiços êsumáveis

em difheiÍo sejan prodllo da atividâde econômica do doador ou quê inlêgrêm sêu
Pugna pea Eioma dasenlenÇapara queselam desâprovâdâs asconlss

conrrarazÕes pê o RecoÍdo

(is

128 r37), susrentandoo acenoda senrença

de piso quÉ Ie á cônsidêÉdo como êrôs máterlãis Íeevanles no côôjuntô da
O d. Prcclrâdor Rêgionâl

(rs

E

eitoÍãr em p8rêcêÍ escrito ãcostado aos âutos

143-151) oplnou pelo con hecimenlo e pÍovlmenlo do recuÍro

PODER JUDICIÁRIO

A

petÇãô recurcal é lempeslivâ e preenche os demais preBsuposlos de

admiss biidade motivo peoqua!dela oonheço
No mêÍito âssislê Íazãoêô Rêcoíenlê

A prifrera lmpropriêdade aponladâ pêlo Pálqrel

Éle

toÍa trala da emissáo

de reclbô e e lorêl âpós âs ê e Çóes A ess6 rêspelo, esla Corle já se pronunciou pê ã

etorê mesmo após a enÍegâ da
prestação de conlâs (Ac ÍRE Alvl n 638/2011 rel Jlz iracio Luiz Coeho de
FÍelês DJE 29.9.2011). sendo as cofias rellicadoras apÍesenladas
possibildade de preenchimenlo de Gcbo

e

têmpêslivâfrenlê ã opo.lLnidádê pâÉ tântô

Ainda que lomecidos lardiamente 13nto os recibos eleitoÍa s quanto os
documentos liscais âprêsêntados peo candidalo compÍovam

â

ârecâdâção do

recurso nào havendo pEjuizo paía a ànálsedas @ntas
O oulro flndamênto aduzdo pêlo RecoÍenle fÕ que ô candidato deixou dê
declãrar ã áíêôâdêÇãô de recurso pÍópÍio estimáve em dnhero, ôonsislenlê nê

lliizaçáo

de

lma motocc

eta duÍante a

*mpanha.

Em suâ deíesa o Recorcnie afÍma,rue náo deca.ou o recuÍso em v rllde
de sua ul lização para fins pessoáis e não exclusvamenlê dê

catrpânha ên1endêndo

sêr désfecessánê á âuâ cônlabizaçáo
Compulsando os aulos vernco que ex stem despesas com combusliveis no

tola de R$ 52500 (qunhenlos e vnleecinco rea s) que coÍÉspondem 6 21% (vifle
ê um por @nto) das despesas de campa.ha. EmboÍa o canddâlo aírme que o
Íeferdo gaslo lenhâ sdo feito pârâ ábâste@r â êhbârcâÇão ê o câÍo dê som
utill2ado nâ campanhâ, Õ vã|o..ôresponde ê 150 (ôentô ê dnquêntâ) lrtrcs dê
gãsôlnà, que podem teÍ sido Líiizâdos lâmbém para o âbâsleô menlo da úoloccêta

polG.lo d6vênâlêr pÍôvidênciâdo o rêg strô dâ doação .oslêrmos do
an 23da normê de reqênca Permanece a rcgulaÍidade
O ôanddâlo,

No quê tanee

ã

mproprlêdadê refeÍente à doação de material pubicitário

pera pêssôê fisi.a vaLoulRlA DE LlJvlA RoDRTGUES, no varor dê R$

33O,OO

(lÍezentos e olienta Íêá6), êlegê o RêcoÍido tÍatâFse dê doação âcobeÍtada peo aft

3l da Res TsE n

2337612012 que dspensê

a

coniabizaçào dê vêlôrês

despêndidÕs por simpalizanles da ôâmpaôhr alé o monlanle de R$ 1 064,10 (um m

I

e sessenta e qualro reals e dez cenlavÕs)

Não assiste Íazáo aô

'PaEscÍo únim

dêíâ

RêcoÍê.tê o parágratô únlco do art. 31 da noÍma dê
À erceçáo do

dispoío

m

rciso ldoan.25e § 10do arl 30

Íeso uçâo 0ào Épresenlarn gaslos de que

lÍâla o ôapúl os bêns e

seNiços enlregues ou preslados ao canddalo h pólese em que por seÍ
doacáo deveÍão obsenáÍ o aÍI. 25 desla resoluÇáo."

o

matera pubicitáÍio loi elet vamente e.trêgue ao candidato e por ele
utiliudo du6.l6 á cámpânhá náosêndo o cáso dêdêspêsãfêitã por smpatizante ê
sm doação para a campanhâ.
Iralêndo-se !e doaçáo, devêra ler

s do obseru6do

o disposto no parásrêro

único do an.23 da Resot!Ção 23.376/2012 que d spÕe:
PaÍàgralo

únco 0s bens e/o'r seÍvços eslimáves eú dnheirc doados

pessoâs fisióâs

e lúrldGs, mm d@ção de pâdidos poilicos,

por

comilês

Íinanceircs ê candidalos. dêve n const tun produlo de seu púpno seniço, dê

um

alúdades eonômcs

e

no Éso dos bens permanêÍrlês deveráo

integÉr ô palÍ mônio do doadór

No

rêcno .ei do

FRETTAS RODRIGUES

dFrF <e_ árãlsâdà ã oÕéÇáo ierá por

s.BÂrlÃO

novâloÍdê R$90,00 (noveôla Íeais) Íereíenlê. publicidâdê

por caÍos de §om lnslado a compÍovar 6 propredade do vêicuo objelo dã do5çào

esliméve emdnheiro o canddâlo alegou que a doação foifela por seu geniloÍ que

adqunu o velcuo mas néo providenciou a lÍansfêÍênca de tilularidade tunto êo
órgão de lránsito Aêgâ quê a lráôsferênciá dê proprêdâdê dê bêns móveis se perfaz
côm atradiÇão, sêndô â h pólese áplcávelêô.às. êmlêã
Náo há dúv da de quê o cand dalo nào losÍou comprcvar â p.oprêdadê do

veiculo Pode a leÍ ap€sentado quaquer documenlo que pudesee indcêÍ a
vêracidâdê de slas afrmãÇóêÊ poémnãoofêz
-on_údô râbê á r.Ê1â Fleiorá ê\àr'nàÍ <. á ôuán á olã dor 'êc- .o.
em Íê âçáo âos quãis náo há prova de que consltuem prodllo da al
doâdoÍ é s gnif@liva quanlo ao lola dô môrtânle âÍêcâdâdo pêlo cand
entáo se verifcaÍ se

a íeouardade

sua aprovâçâo com rêssálvas.

em queslào enselarâ â €jêição das

,\,.

)N
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As doaçôes em examê, no vâloÍ de R$ 47000 (quatrccentos e sêlêntã
Íoai6) core§ponde a 19% (dezenove por cenlo) dos ÍecuEos aro€dâdos o que
impedê a âplicâção dos principios dâ râzôabiidâdê e da propoÍc ora dade, uma vez
que o monraÍÍe dá aÍecadaçáo é relevante no conjunro da prê6táçáo dê conlás.

Ante

o

€xposto voto, êm harmonâ com

o

paÍecer ministêrã1, pelo

conhecimenio ê provimento do rccursoi pêÍa, reformândo ã sentença de prmei@
grau,

i(lgardêsaprevadas á. conias de FÁBlo JUNIoR DE Llllta RoDRTGUES.
TÍanslado êm julqado, remelam se os aulos à zona Eléilorãl dê onsem

páÉ os Ggislros nece§áÍio§
íl/lanaus 22 dêabÍil de2013

TONIO PINTO DACOSTÀ

